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LIÇÃO 152 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Quais empecilhos é preciso vencer para permanecer em oração? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Lucas 10.27 

 

A PRESENÇA DE DEUS ATRAVÉS DA ORAÇÃO II 

Na lição passada pontuamos três questões sobre a presença de Deus e oração, releia os pontos da 

lição 151. Hoje iremos aplicar mais três verdades sobre a presença de Deus e a oração. 
 
1. A ORAÇÃO MANTÉM O PODER FLUINDO 

Diferente do AntigoTestamento, no Novo Testamento o Espírito Santo habita no cristão, Ele não 

visita o crente mas faz morada permanente portanto, a oração é importante porque ela é o principal 

meio de comunhão entre você e Deus. 
 
O que Mateus 28.20b nos fala sobre o fluir constante da presença de Deus para as nossas vidas? 

Com isto concluimos que é religiosidade e atitude da velha aliança dizer: “Espírito vem nos visitar”;  

“Óh Deus esteja conosco...”; “Deus entramos em tua presença” ... etc. 

- Vamos agora dar exemplos de como deve ser as  atitudes de quem anda na presença de Deus. 
 
2. A ORAÇÃO NOS CONDUZ  A UMA COMUNHÃO ÍNTIMA COM DEUS 

Para muitos crentes orar é cumprir uma obrigação, é algo pesado, eles oram porque tem de orar e 

não porque desejam orar; oram para ficar livres da culpa.  

De acordo com João 15.7-8 o que pode significar a presença de Deus através da oração?  

- Oração é meio de permanecer em Deus, de conhecê-lo e ter as respostas Dele. 

- É o meio principal de permanecer em Cristo, na sua palavra e dar muito fruto. 

- É o meio que Deus usa para moldar nosso caráter e nos fazer discípulos de Cristo. 

- O ensino geral de João 15 é que estar na presença de Deus pela oração é a experiência que traz 

mais satisfação, prazer e recompensas do que as próprias respostas de oração.  

- É por isto que é natural e normal para o cristão ter o  hábito diário e estilo de vida de oração. 
 
3. A ORAÇÃO É A PRINCIPAL CONDIÇÃO PARA PERMANECER CONECTADO COM  DEUS 

É pela oração que a presença de Deus se torna tangível e real; a oração abre portais para a 

dimensão sobrenatural. Vamos pontuar algumas condições para que isto aconteça: 
 
- A presença de Deus e a oração exigem tudo de nós pois Deus é soberano e exige exclusividade. 

Leiam Lucas 10.27ª e deem exemplos práticos da vida do que é: amar a Deus de  todo o teu 

coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. 
 
- Clamar é uma condição para estar conectado com a presença de Deus e quando você clama, 

demonstra o valor que dar a sua presença.(Leia Jeremias 33.3)   
 
- Mateus 18.20. Estar em comunhão com os irmãos é a condição para permanecer conectado com 

a presença de Deus.  Qual é primeira atitude de um desviado, o afastado da presença de Deus?  
 
Conclusão 
Só quem espera e persevera em oração consegue se manter conectado com Deus (Mt 26.40). Com 

certeza 01h diária de oração diz para Deus que temos interesse por Ele. Esperar em oração é a 

maneira mais objetiva de confirmar sua fé e amor por Deus. Oremos uns pelos outros por esta área. 
 

EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

➢ MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Sérgio e Francisca no Mali, pelo discipulado e crianças. 
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